
Iágra, az abból fakadó eszményekre?
Ezekre az újra meg újra feltoluló, min
denki számára fájdalmas élességgel fel
vetődő kérdésekre is válaszolai igyek
szik a könyv, a téma költői expozíciója
után. Kérdésfelvetése következetes és
nyílt. Nem is lehet másként egy olyan
korban, mely megteremtette a maga
számára az egzisztencializmus félelme
tes bizonytalanságát és jeges ürességét,
Az Életadó lélek círnű mű -a végső

eszmény kiküzdéséhez segít hozzá" okos
felépítésével, áttekinthető tagoltságával.
elfogulaltlan szemléletével. Ezt az elfo
gu'latlanságot és nyitottságot erősíti "A
párbeszéd egyháza" címü fejezetrész is,
amely arra figyelmeztet,· hogy nemcsak
a más vallásúakkal kell megtalálnunk
a közös cselekvés és gondolkodás lehe
tőségét, . hanem azokkal is, akik nem
hisznek. A század legvilágosabb törté
neti ténye, hogya, vallásos hitű embe
rek miHióinak meg kell találniok az
érintkezési pontokat azokkal, akik kom
munistáknak, marxistáknak nevezik ma
gukat, s a földi élet ki teljesedő remény
ségét munkálják. Velük is találkoznunk
kell a mindennapi viszonyok szintjén,
a keresendő igazság területén és a gya
korlati cselekvés .zínpadán. Az egye
temes emberiség érdeke, hogy e talál
kozás minél eredményesebb legyen ...

Szabó Ferenc Életadó lélek eímű

munkájának második része mód. zeré
ben az Ab1'ahlimtól Jézusig válogatását
idézi: Jézus Krisztus életét és tanítását
mutatja be az evangéliumi szövegek
alapján. Jól tájékoztató összefoglalások
szólnak az egyes szentírási részletek ke
letkezésének történeti hátteréről és cél
járól. Kitúnően sikerült az első keresz
tény közösségak életét, szokásait, a pün
kösdi esemény ktsugárzását bemutató
fejezet.

uA katolikus hit rövid áttekintése"
zárja könyvét, mely a keresztény hit
tartalmának összefoglalása. A Hiszek
egyet elemzi, a szentségeket tárgyalja,
maid az erkölcsi élet néhány fontos
alapelvét szögezí le.

S. G.
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A TEOLOOIAI KISKONYVTAR tR6ma) CI
KOTETEI:

Alnelflly ZolUn: A kezde$ek teol61fl'JL
"Isten szava nemcsak akkor világitja meg
létünket - Olvassuk a kltQnő szerző köny
vének bevezető fejezetében -. amikor földi
szakaszának befejezéséről beszél, hanem ak-

kor ls, amikor e lét eredetét tárja elénk.
Ezért az ..eszkatológlának« megfelel az \lj
teológtal rendszeregység; a ..prot()lóg1a.. , a
kezdetek teológiája ..." A teológiának ezt
az új - és a tudományos-technikai társa
dalomban klllönösen jelentős - ágát fog
lalja össze és rendszerezi nagy tudással és
erudíeíövaí II r6~aI Gi!rgely Egyetem dog
matika professzora. Könyve nemcsak jó ér
telemben vett szaktudományos munka, ha
nem II hitét felnőtt mödíara élni akaró
keresztény ember kltQnő kalauza ls.

Benk6 Antal: Bevezetés a vallislélektaJlba.
A tudomány vIlágánák aránylag újabb haj
tása a pszichológia, amely rohamos gyor
sasággal nőtt fel, s vált korunk egyik leg
Izgalmasabb, legtöbb kérdést felvető tudo
mányágává. A múlt századbsn felvIrágzó
vallástudományok egyik legfrissebb l).ajtása
a valláslélektan, mely meghaladva a hagyo
mányos pszichológiai magyarázatokat - az
általános IétkategórIákból eredő elemzéseken
túlemelkedve - a vallás és a hit legfőbb

összetevőit új szempontok bekapcsolásával
magyarázta és értelmezte. Benkő Antal köny
ve egyszerre tájékoztat a tudományág fejl~

déséről és vet fel érdekes problémákat a ke
re8ztény élettel kapcsolatban. Különösen ér
dekes az a fejezet, melyben Jung. és Fromm
nézeteit elemzí, IdtlszerQ és tanulságos "A
vallás, mint ál1ásfoglalás" c1mQ részlet, mely
a lélektan érvel alapján alkotja meg a mínd
teljesebbé váló vallásos élet kéPét.

MIhályt Gilbert: Az elYhAz Iltuq1kus élete.
A n. vatikáni zsinat nyomatékosan hangsú
lyozta, hogy a I1turgia az egyhá:r: központi
cselekménye, mert Jézus népe ennek kere
tében ünnepli a Húsvét misztériumát, a val
lásos élet kiteljesedését. Mihályt Gl1bert von
zó világossággal megirt könYVében míndenek
előtt arra a kérdésre válaszol, miben áll egy
há:r:unk I1turg1kus élete, s a latin szertartás
alapos lelkipásztort magyarAzatát adja. Kü
lön feIh1vjuk olvasóink flgyelmét "A helyt
egyház - I1turgikus közösség" ctmü feje
zetre, melynek vezető gondolatáttgy fog
lalja össze a szenti: "A liturgia egyáltalán
nem valami absztrakt gyakorlat, hanem élet
Irányltó erő, elsősorban azért, mert a ke
resztény hit, amelynek cselekvően ünneplő

megnyl1atkozása, kötelez az embertárs szol-
. gálatára."

Nemeshegyi pétél': lsten Il6ptnek lI&O~Ü.

Alc1me szerint "az egyházi rend teológIájAt"
tartaJmazza a könyvecske, valójában azonban
alapos történelmi forráskutatással tárja 1el a
szentség k1alakulállának körülményeit, fe'l~

dését egészen mal állaPotálg. felvIllantva a
jövő perspektfváját is. lDszen ki tagadná.
a mal vllA,ban· nem könnyQ a pap hely-
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zete? Mindenki alkata és szernélyísége leg
főbb :Iegyei szerint mást és mást vár el a
paptól, aki e sokféle várakozásnak aligha
tud megfelelni. Am a papban mindenekelőtt

Jézus pásztori szeretetének tIlnúját és köz
vetítőjét kell látnunk és keresnünk, akinek
'legfőbb feladata "tanúságot ~ tenni az lsten
kegyelmét hirdető evangéliumról" (ApCsel
20,24). S aki elfogulátlanul ébresztí, fejleszt!
magában ezt az evangéliumi lelkületet, bi
zonyára nein 8 bírálat és irónia, hanem a
szeretet és várekozás lelkével tudja segíteni
papját mindennapos áldozatos munkájában,

ZENE

Abban a hClttllmtJS ROsztciíQia"hullám
ban, amely eUinti az élet és a kultúra
sok ierU.leUt, ftém elhanyagolható je.
!emIg a zenei múlt, kivált a bClrokk
koi iránt megmutatkozó érdeklődés.

NlJQ1Ijából Mendelssohn koráig a zene
rajongók fimlelme mindig a "jelen" fe
lé fordult, attól keztJve azonban az
id6n belül fl két dimenzió alakult ki:
wa uálakktll köt6dűnk a muzsika je
lenéhez, hogt/ annál eltéphetetlenebb
kötelékek lcincol;anak annak múltjához,
meIt/et a tudomány fl fokozott figt/e
lemmel deTÍt föl, impulzusokat adva az
el~dóknak. Véletlen lenne-e, hogy a
legnagyobb sikereket azok .az együtte
sek aratják, melyek korabeli h~ngsze

reken tolmácsolják Bach vagy Vivaldi
alkotásait? HollY az utóbbi évtizedek
legRCll1Yobb és legszenvedélyesebb zenei
vitái a kltlsszikus eloodási tradíció kö
rül dúlnak? Hogy a jó szimatú külföldi
lemezcégek egymás után dobják a piac
ra Furtwitngler hajdani felvételeit?
Edwin Fischer lemezeit?· Hogy az igazi,
ti már-már megszállott ~ gyűjtők csak a
muzeális, archív sorozatokat vadásszák?

Ilyen körülmények között komoly· el
ismerés illeti a Magyar Hctnglemezgyár
tó Vállalat kitartását, amellyel egyrészt
korunk zenéjének bemutatására törek
szik, másrészt újra meg újra, makacs
következetességgel alkalmat nyújt leg
kitűnőbb előadóinknak, hogy lemezen is
igazolhassák tudásukat. Mindenesetre
nagyon érdekes összehasonlításra ad
nak alkalmat azok a barokk lemezek,
melyek nálunk jelennek meg, illetve
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Farkasfalvy Dénes: A lelki élet teoI6gl'j••
Korunk sok fonnában mutatott fel nagy
szenl emberi példákat, meivek azt bizonyít
ják, hogy a. keresztény tökéletesség a leg
különfélébb életformákban ls kialakitható és
megélhető. S ha a közösségben igazolni akar-

. juk a keresztényi élet jogosságát és ma
gasrendüségét, mindenekelőtt lelki életünket
kell ~ dinamikusan továbbfejlesztenünk, alakí~
tanunk. Ebben segit FarkasfaJvy Dénes sok
szempontra kiterjedő, az egyént és a közös
séget -egyszerre vizsgáló, történelmi alapos
ságú könyve."

azok, amelyeken például a világhírű

Concentus Musicus előadásai hallhatók.
Nem technikai vonatkozásban, hiszen a
magyar hanglemezgyártás sokat fejlő

dött ugyan az elmúlt években, de jó
néhány"rafinériá,nak" - szereneséret
- nincs birtokában. De talán éppen
ennek köszönhetjük, hogy nem is ellY
barokk felvétel primér élményt kelt a
hallgatóban, aki a maga korának ízlése
és előadói gyakorlata alapján ismerheti
meg e m'Úveket (melyeknek gyarapodó
halmazában olykor nehéz tájékozódnia).

Hogy e zárójeles megjegyzésnek van
némi alapja, elsősorban azok a leme
zek igazolhatják, melyeken nem egy ze
neszerző, hanem egy kor hangszeres al
kotásai hallhatók. Ilyen kiadvány pél
dául a Barokk kürtversenyek (SLPX
12118), ezen a Liszt Ferenc Kamaraze
nekar kísér két kitűnő m'Úvélzt, Frid
rich Adámot és Albert Brünnert. A le
mezen Christoph Forster Esz-dúr kürt
versenye, Telemann Esz-dúr verseny
műve és F-dúr szvitje hallható. Förster
nevét hallva a zenerajongó nyilván a
lexikon után nyúl, amelyből megtud
hatja, hogy Bachnak volt kortársa, s ko
ra jellegzetessége szerint sok műfajú ze
neszerző. Hogy érdemes-e e kOrszak "el
feledettjeit" életre kelteni? Erre a kér
désre természetesen aligha szabad elha
markodott választ adni, hiszen végelem
zésben a későbbi korok felfedezettje volt
a nagy Bach és Vivaldi 'is. Förster itt
hallható műve azonban nem egyéb, mint
érdekes kuriózum. Még szerencse, hogy
a lemezen két viTtuóZ Telemann-m'Ú is
hallható, mely· ékesszólóan bizonyítja,
hogy a nagyság és az átlag között azért
van némi különbség. A két kitűnő mű

vész is érezhetően itt van' inkább ele
mében.

Szendrey Karper László, a gitár egyik
legnagyobb élő m'Úvésze, Vivaldi Gitár-


